"Karaoke World Championship Việt Nam"
tổ chức tại Nhà hát Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội
Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Karaoke" quy mô trên toàn thế giới chính
thức đến Việt Nam và mở rộng tuyển sinh vào tháng 7/2016 với tên gọi
Karaoke World Championship Việt Nam.
Vòng loại đầu tiên được tổ chức vào 13h ngày 6/8/2016 tại Nhà hát
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Số 7 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Karaoke World Championship Việt Nam 2016
Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng karaoke lớn và uy tín nhất thế giới diễn ra
hàng năm, cuộc thi đã trải qua 14 năm tại hơn 40 quốc gia và đây là lần đầu tiên có
mặt tại Việt Nam. Theo đó, cuộc thi tìm kiếm tài năng karaoke Việt Nam dự kiến
sẽ khởi động vào ngày 06/08 đến hết ngày 28/08, với những vòng loại trực tiếp để
chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết với sự thẩm định của 03
giám khảo chính thức.
Thông điệp của cuộc thi là "Sống trọn đam mê" đây là cuộc thi dành cho tất
cả mọi đối tượng có niềm đam mê với ca hát được thỏa sức thể hiện tài năng và có
cơ hội được tham gia và thể hiện tại đấu trường Quốc tế. Cuộc thi dành cho các thí
sinh không được đào tạo chuyên nghiệp về ca hát và không phân biệt tuổi tác, nghề
nghiệp...

Kết quả cuối cùng của cuộc chung kết, thí sinh đạt giải cao nhất sẽ giành
được giải thưởng trị giá 30 triệu đồng, thí sinh đạt giải nhỉ sẽ giành được giải
thường trị giá 20 triệu đồng và 02 thí sinh của giải nhất, giải nhỉ sẽ được tài trợ
tham gia cuộc thi chung kết Tìm kiếm tài năng karaoke khu vực Asian tại Macao.
Thí sinh đoạt giải nhất nam và nữ trong cuộc thi chung kết Asian sẽ được tài trợ
tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng karaoke toàn thế giới tại Canada. Tại đây, thí
sinh sẽ được định hướng phát triển âm nhạc cũng như được giúp đỡ trong cuộc thi
tại đấu trường quốc tế. Ngoài ra, còn rất nhiều phần quà có giá trị dành cho các thí
sinh khác tham gia cuộc thi.
Thông tin về cuộc thi: http://kwc-vn.com/
Đăng ký online: http://kwc-vn.com/dangky.html
Thể lệ cuộc thi: http://kwc-vn.com/about/thele/
Hotline: 0963 357 840

